
  

Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 05-10-2022 

 

Inleiding 

In het sectorplan Kinderopvang & COVID-19 Kinderopvang & COVID-19 worden vier scenario’s 

beschreven. In dit informatiedocument staan de maatregelen en adviezen voor de scenario’s (1, 2, 3 en 

4) uit het sectorplan. De maatregelen en adviezen kunnen op elk moment door het kabinet en/of het 

RIVM gewijzigd of aangevuld worden.  

 

Indien de basisregels gelden, zoals opgenomen in scenario 1, dan kan een houder zelf aanvullend 

facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2, als de omstandigheden daar om vragen. Dit is 

maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen. Vanuit de 

overheid komt er aanvullend bericht als er extra maatregelen genomen moeten worden conform 

scenario 3 of 4.  

 

Houders maken een plan van aanpak voor alle scenario’s. Dit is een specifieke uitwerking per locatie, 

waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties beschrijven. Hiervoor kan gebruik 

gemaakt worden van de informatiedocumenten & vereenvoudigde protocollen die passend zijn bij elk 

scenario uit het sectorplan ‘lange termijn strategie Kinderopvang en corona’. Indien maatregelen 

wijzigen of toegevoegd worden, moeten deze in het plan van aanpak aangevuld worden. Het plan van 

aanpak dient ter advies aan de oudercommissie en personeelsvertegenwoordiging te worden 

voorgelegd. Houders communiceren de maatregelen en acties naar ouders, medewerkers en waar 

mogelijk naar kinderen. Ook de aanpassingen worden gecommuniceerd.  

  

Leeswijzer 
In dit protocol Kinderopvang & COVID-19 zijn voor de scenario’s verwijzingen opgenomen naar 

websites waar u meer informatie kunt vinden over algemene coronamaatregelen die gelden en 

overige, actuele en relevante informatie gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-19. 

 

Bij overgang naar een volgend scenario blijven de regels uit een eerder scenario altijd van kracht. 

Scenario 2 bouwt dus voort op de regels van scenario 1, scenario 3 op scenario 1 én 2 enzovoort. 

Dit vereenvoudigde protocol kinderopvang & COVID-19 zijn géén wet of formele regeling, maar een 

service naar de kinderopvangsector waarin de geldende (wettelijke) maatregelen vanuit de 

Rijksoverheid en (hygiëne) richtlijnen vanuit het RIVM worden samengevat voor de 

kinderopvangsector. Het RIVM heeft daarnaast een Generiek kader Coronamaatregelen opgesteld 

waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM om de 

verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen


  

Scenario 1 ‘Verkoudheid’ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Informatie over de algemeen geldende maatregelen 
• Kort overzicht van de huidige coronamaatregelen en adviezen van Rijksoverheid: Maatregelen 

en adviezen om verspreiding corona te beperken | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Het Generiek kader van het RIVM biedt een overzicht van de huidige maatregelen en 

adviezen voor hoe organisaties, bedrijven en instellingen zich kunnen houden aan de 

resterende coronamaatregelen: Generiek kader coronamaatregelen | RIVM 

• Stappenplan Rijksoverheid voor reizen van en naar het buitenland: Coronaregels voor reizen 

en vakantie | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Volg de basisadviezen die voor iedereen gelden 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/generiek-kader
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/generiek-kader
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie


  

2. Informatie over klachten, zelftesten en isolatie 
• De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de 

kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen 

gelden: Beslisboom 'kinderen naar kinderopvang / school?' l BOinK.info 
• Actuele informatie rondom quarantaine: Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl 
• Informatie en richtlijnen voor de isolatieperiode na een positieve (zelf)test: In isolatie na 

een positieve (zelf)test | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

• Informatie en richtlijnen voor gezinnen met kinderen na een positieve (zelf)test: Regels 

gezinnen met kinderen na positieve corona (zelf)test | Coronavirus COVID-19 | 

Rijksoverheid.nl 

• Voor gastouders geldt dat er geen opvang geboden kan worden in het huis waar iemand 

positief is getest op corona. De positief geteste persoon gaat ten minste 5 dagen in isolatie en 

de klachten moeten daarna ten minste 24 uur helemaal weg zijn. Daarna kan er weer opvang 

plaatsvinden, mits er geen andere persoon in het huishouden positief is getest op corona. 

• Het blijft van belang om ouders te informeren over een besmetting in de groep of klas, 

zodat in bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd 

risico op ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en 

eventueel de behandelaar van de kwetsbare persoon. 

 

3. Hygiëne en ventilatie 
Het is van belang dat een houder zorgt voor een goede ventilatie volgens de richtlijnen voor 

kinderdagverblijven. 

• Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | 

RIVM. 

• Ventilatie conform het Bouwbesluit 

• RIVM binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso 

• App met praktische tips en adviezen l Schone lucht. 
 

4. Risicogroepen en zwangere medewerkers 
• Voor zwangere vrouwen die werken in de kinderopvang gelden geen beperkingen meer op 

de werkvloer tot aan het zwangerschapsverlof. 

• Voor medewerkers en gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst, zie 

Risicogroepen en COVID-19 | RIVM) is het uitgangspunt dat zo lang er consequent en volgens 

de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie wordt gewerkt (naast de 

richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) ook een kwetsbare werknemer in principe zijn 

eigen werk kan doen. Al dan niet in combinatie met het aanhouden van aanvullende 

maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en/of fysieke barrières. De inhoud 

van het werk, de individuele gezondheidsfactoren en de werkomstandigheden vormen altijd 

het vertrekpunt; de bedrijfsarts adviseert. Zie voor meer informatie Aandachtspunten 

rondom inzet van onvoldoende beschermde kwetsbare werknemers | LCI richtlijnen (rivm.nl) 

• Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten 

met kinderen tot en met 12 jaar en 1,5m afstand te houden. 

 

 

https://www.boink.info/beslisboom
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd3/afd3-6
https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso
https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/nieuw-app-met-stappenplan-en-tips-voor-voor-schonere-lucht-in-kinderopvang-en-school
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
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Scenario 2 ‘Griep +’ 

aanvullend op scenario 1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een houder kan aanvullende maatregelen nemen op de locatie, bijvoorbeeld: 

 

• Extra aandacht voor preventief zelftesten bij pedagogisch professionals 
• Indien aan de orde medewerkers informeren over voorrangstestbeleid bij de 

GGD 
• Kinderen zoveel mogelijk buiten laten spelen / buitenactiviteiten organiseren 
• Eén ouder laten halen en brengen 

In scenario 2 wordt extra aandacht besteedt aan voorzorgsmaatregelen voor kinderen, medewerkers 

en ouders in een kwetsbare positie. Ook besteedt de houder in het plan van aanpak aandacht aan 

(het borgen van) de mentale gezondheid van kinderen, medewerkers en ouders. 
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Scenario 3 ‘Continue Strijd’ 

aanvullend op scenario 1 & 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Gebruik corona zelftest: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus- covid-

19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en- resultaat-corona-zelftest 

• Testbeleid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus- 

covid-19/testen 

• Actuele beslisboom: https://www.boink.info/beslisboom 

 

• Handreiking bij neusverkouden kinderen: https://lci.rivm.nl/langdurig-

neusverkouden-kinderen 

 

• Generiek kader: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen- bedrijven-instellingen 

 
 

 
 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.boink.info/beslisboom
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-bedrijven-instellingen
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Scenario 4 ‘Worst case 

aanvullend op scenario 1,2 & 3 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
• Risicogroepen en COVID-19: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen 

• Zwangeren en COVID-19: Zwangerschap en COVID-19 | RIVM 

 
• Inzet onvoldoende beschermde kwetsbare werknemers: https://lci.rivm.nl/kwetsbare-

medewerkers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-infectieziekten/zwangerschap-en-covid-19
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
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Plan van aanpak locaties Goudsbloemweg, Boterbloemweg en 

Engelse Mijl 

Scenario 1: 

Algemeen uitgangspunt: de kinderopvang is volledig open zonder maatregelen 

In scenario 1 gelden de algemene basisadviezen:  

• Handen wassen 

• Hoesten en niezen in de elleboog 

• Blijf thuis bij klachten 

• Doe een (zelf)test 

• Zorg voor voldoende frisse lucht 

• Haal tijdig een vaccin, booster of herhaalprik 

 

Hygiëne: 

De standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang zijn van kracht. Daarnaast heeft Ikky tijdens 

de eerdere uitbraken op het gebied van hygiëne extra aanvullende maatregelen genomen: 

 

• Op alle locaties hebben wij Nano coating laten aanbrengen op de meest gebruikte 

oppervlakten, denk hierbij aan deurklinken, kranen lichtknopjes en bijvoorbeeld wc brillen. 
Nano coating zorgt voor minimale hechting van vervuiling, het maakt ieder behandeld 

oppervlak vuil- en waterafstotend. Deze Nano coating hecht zich op alle oppervlaktes en kan 

niet worden weggepoetst met andere middelen. Ze zorgt ervoor dat de organische vervuiling 

niet kan hechten. Door de coating eenmalig aan te brengen maak je belangrijke medische 

omgevingen – denk aan operatiekamers, spoedeisende hulp maar ook ambulances – zeker 

voor een jaar bacteriearm. Regelmatig reinigen met een vochtige doek is voldoende om een 
hygiënische situatie te behouden. Meer niet. De coating is minimaal één jaar, maar in veel 

gevallen zelfs na drie tot vijf jaar nog altijd werkzaam. Ze reduceert bacteriën en virussen en 

voorkomt schimmelvorming.  

• Daarnaast is er op iedere groep een luchtreiniger met ionisator en UV geplaatst. Deze 

luchtreiniger heeft vier elementen waarmee optimaal de omgevingslucht wordt gezuiverd. 
Het betreft hierbij een elektrostatische verzamelstaaf, waar het fijnstof aan hecht. Een actief 

koolstoffilter zorgt ervoor dat nare geurtjes op een effectieve wijze worden geneutraliseerd. 
De krachtige UV-C lamp in het apparaat doodt bacteriën en virussen. In ziekenhuizen 

bijvoorbeeld worden UV-C lampen ingezet om de gevreesde MRSA-bacterie te doden. 

Hiermee bent er u dus verzekerd van dat schadelijke organismen op een krachtdadige wijze 
uit de atmosfeer onschadelijk worden gemaakt. Tot slot is er de negatieve ionengenerator. 

De negatieve ionen hechten zich aan deze in de ruimte zwevende elementen en deze 

dwarrelen neer en worden bij het stofzuigen met een (HEPA) stofzuiger opgeruimd. 

Bijzondere aandacht en/of maatregelen omtrent Corona: 

Bij Ikky hebben we bijzondere aandacht voor kinderen in een kwetsbare positie, voor 

medewerkers met een kwetsbare gezondheid en voor de mentale gezondheid van kinderen en 

beroepskrachten. Ook hebben wij bijzondere aandacht voor medewerkers, ouders of kinderen 

met corona angst. 

• We volgen “onze” kinderen in hun ontwikkeling, hierdoor hebben en houden we zicht op 

het lichamelijk en geestelijk welzijn van de door ons opgevangen kinderen. 

• Medewerkers met een kwetsbare gezondheid zijn bij ons in beeld en/of kunnen dit ten 
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alle tijden aangeven bij de direct leidinggevende. 

• Indien er sprake is van corona angst, zullen wij het gesprek met elkaar aangaan en samen 

op zoek gaan naar mogelijkheden om deze angst te reduceren en waar mogelijk 

afwijkende afspraken met elkaar aan te gaan. 

Scenario 2: 

Algemeen uitgangspunt: de kinderopvang is volledig open met lichte (basis)maatregelen 

In scenario 2 besteden wij extra aandacht in het naleven van de basisregels:  

• Handen wassen 

• Geen handen schudden 

• Hoesten in de elleboog 

• Thuisblijven bij klachten en een (zelf)test doen 

• Ventilatie 

 

Bijzondere aandacht en/of maatregelen omtrent Corona: 

Bij Ikky hebben we bijzondere aandacht voor kinderen in een kwetsbare positie, voor 

medewerkers met een kwetsbare gezondheid en voor de mentale gezondheid van kinderen en 

beroepskrachten. 

• We volgen “onze” kinderen in hun ontwikkeling, hierdoor hebben en houden we zicht op 

het lichamelijk en geestelijk welzijn van de door ons opgevangen kinderen. 

• Medewerkers met een kwetsbare gezondheid zijn bij ons in beeld en/of kunnen dit ten 

alle tijden aangeven bij de direct leidinggevende. Wij zullen medewerkers waar nodig 

actief benaderen of uitnodigen voor gesprekken en, indien nodig samen op zoek gaan 

naar mogelijkheden om afwijkende afspraken met elkaar aan te gaan. 

Voorzorgsmaatregelen: 

Pedagogisch medewerkers: 

• (zelf)testen bij klachten 

• Afhankelijk van het dan vigrerende testbeleid, hebben zij voorrang bij de GGD teststraat 

Ouders: 

• Eén ouder brengt of haalt het kind 

Kinderen: 

• Buitenspelen waar het kan 

Scenario 3: 

Algemeen uitgangspunt: de kinderopvang is volledig open met een pakket maatregelen 

In scenario 3 is er sprake van het strikt naleven van de basisregels:  

• Griep+ 

• 1,5 meter afstand tussen volwassenen 

Bijzondere aandacht en/of maatregelen omtrent Corona: 

Bij Ikky hebben we bijzondere aandacht voor kinderen in een kwetsbare positie, voor 
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medewerkers met een kwetsbare gezondheid en voor de mentale gezondheid van kinderen en 

beroepskrachten.  

• We volgen “onze” kinderen in hun ontwikkeling, hierdoor hebben en houden we zicht op 

het lichamelijk en geestelijk welzijn van de door ons opgevangen kinderen. 

• Medewerkers met een kwetsbare gezondheid zijn bij ons in beeld en/of kunnen dit ten 

alle tijden aangeven bij de direct leidinggevende. Wij zullen medewerkers waar nodig 

actief benaderen of uitnodigen voor gesprekken en, indien nodig samen op zoek gaan 

naar mogelijkheden om afwijkende afspraken met elkaar aan te gaan. 

Voorzorgsmaatregelen: 

Pedagogisch medewerkers: 

• Preventief (zelf)testen cf. richtlijnen RIVM 

• Handelingsperspectief hoe om te gaan met besmettingen op locatie treedt in werking. 

Ouders: 

• Dragen een mondkapje bij het brengen of halen 

• Doen een zelftest of brengen/halen kind niet zelf bij klachten 

Kinderen: 

• Vanaf 4 jaar blijven thuis bij verkoudheidsklachten of doen een zelftest 

• Als een zelftestadvies geldt in het primair onderwijs, doen kinderen uit groep 6, 7 en 8 

tijdens schoolvakantie voor de BSO een preventieve zelftest 

Contactbeperkende maatregelen: 

Pedagogisch medewerkers: 

• Vergaderingen etc. zijn digitaal 

Ouders: 

• Overdracht is kort met aandacht voor met aandacht voor contact tussen opvang en ouder 

• Looproutes op locatie 

Scenario 4: 

Algemeen uitgangspunt: de kinderopvang is open in bubbels 

In scenario 4 is er sprake van het strikt naleven van alle eerder genoemde regels.  

Bij Ikky hebben we bijzondere aandacht voor kinderen in een kwetsbare positie, voor 

medewerkers met een kwetsbare gezondheid en voor de mentale gezondheid van kinderen en 

beroepskrachten.  

• We volgen “onze” kinderen in hun ontwikkeling, hierdoor hebben en houden we zicht op 

het lichamelijk en geestelijk welzijn van de door ons opgevangen kinderen. 

• Medewerkers met een kwetsbare gezondheid zijn bij ons in beeld en/of kunnen dit ten 

alle tijden aangeven bij de direct leidinggevende. Wij zullen medewerkers waar nodig 

actief benaderen of uitnodigen voor gesprekken en, indien nodig samen op zoek gaan 

naar mogelijkheden om afwijkende afspraken met elkaar aan te gaan. 
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Voorzorgsmaatregelen: 

Pedagogisch medewerkers: 

• Uit een risicogroep doen in overleg andere taken. 

Contactbeperkende maatregelen: 

Pedagogisch medewerkers: 

• Er komen zo min mogelijk externen in de locatie 

• Alleen medewerkers voor het primaire proces in de locatie 

Ouders: 

• Bij de BSO alleen brengen/halen op het plein 

Kinderen: 

• Opvang waar mogelijk in bubbels/cohorten 

• Contacten tussen de verschillende basis/stamgroepen worden zoveel mogelijk beperkt 

 

Handelingsperspectief (stappenplan) bij scenario’s 3 en 4, 05-10-2022 

 

1. Wij houden voor het bron- en contactonderzoek een accurate registratie bij van de groepsindeling en presentie.  

2. Wij vragen u om bij een positieve test van uw kind, om ons en indien van toepassing ook de school te informeren over 

de besmetting. De BSO-locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels. 

3. Besmettingen en uitbraak op een van onze locaties: 

• Wij nemen, voordat wij communiceren over besmettingen in een groep, contact op met de GGD. Zo houdt de 

GGD zicht op de situatie in de opvang. Samen met de GGD bepalen wij welke maatregelen genomen kunnen 

worden om verdere verspreiding te voorkomen.  

• Er is sprake van een uitbraak als er binnen een groep 3 of meer gevallen (zowel kinderen als medewerkers) zijn 

binnen 7 dagen.  

• Bij een uitbraak hoeven kinderen niet in quarantaine. Zij krijgen het advies om bij (milde) klachten een (zelf)test 

te doen. Voor hen is het tweemaal per week preventief zelftesten extra belangrijk. 

• Bij een uitbraak (ongeacht of dit kinderen of medewerkers betreft) krijgen onze medewerkers wel een 

quarantaineadvies. Hierop zijn voor onze medewerkers uitzonderingen van toepassing, hiertoe hanteren wij het 

“protocol uitzondering quarantaine Ikky 19-02-2022.   

 

Dagopvang/voorschool Goudsbloemweg en voorschool Engelse Mijl 

Wij hebben er voor gekozen onze groepen als volgt te compartimenteren, waarbij het uitgangspunt is, dat je 

zoveel mogelijk op je eigen vleugel én in je eigen groepsruimte blijft: 

 

• 0-2 vleugel: pedagogisch medewerkers  

• 2-4 vleugel: pedagogisch medewerkers  

• Voorschool GBW: pedagogisch medewerkers 

• Voorschool AZC: pedagogisch medewerkers 

• gezamenlijke ruimtes: worden bij voorkeur niet gebruikt 

• gezamenlijke buitenruimtes: mogen wel gezamenlijk worden gebruikt, er wordt 1,5 meter afstand 

tussen volwassenen gehouden. 

• Indien je als beroepskracht niet staat ingeroosterd, dan werk je thuis, maar ben je op je rooster dag 

wel oproepbaar van 7.00-18.30! 
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Algemene regels, beperk zoveel mogelijk en/of houdt je aan de volgende maatregelen: 

• je blijft zoveel mogelijk op je eigen vleugel 

• gezamenlijke ruimtes worden zo min mogelijk gebruikt, de vroege dienst van de vleugel zorgt dat alle 

voedingsmiddelen die nodig zijn, in de ochtend uit de centrale keuken worden gehaald, hierna hoeft 

de keuken dan bij voorkeur niet meer betreden te worden. 

• Neem bij voorkeur alleen pauze. De pauzeruimte mag door 1 persoon tegelijk gebruikt worden, in de 

centrale keuken mag door 1 persoon tegelijk pauze worden gehouden. Wil je samen pauze houden, 

doe dit dan bij voorkeur buiten op 1,5 meter. 

• Beperk het contact tussen de kinderen, medewerkers en ouders van verschillende stamgroepen, zelfs 

indien het een broertje of zusje betreft. 

• Indien je met de kinderen gebruik wilt maken van de centrale hal, dan gebeurt dit uitsluitend door 1 

stamgroep tegelijk. De materialen waarmee gespeeld is, worden na gebruik gereinigd. Er wordt 

gelucht en een eventuele volgende groep mag pas weer na minimaal 15 minuten gebruik maken van 

de hal.  

• het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen: spreek onderling tijdsblokken af waarin je 

gebruik maakt van de tuin met je eigen stamgroep. 

• het openen en sluiten met samengevoegde groepen beperk je tot het minimum 

 

Voorschool Goudsbloemweg en Engelse Mijl: 

 

• Alle voorschoolkinderen worden om 8.30 buiten bij de centrale ingang opgevangen en om 12.15 uur 

door hun ouders weer bij de eigen deur opgehaald.  

• Ouders dragen hun kinderen niet fysiek over aan de beroepskracht, de peuters lopen zoveel als 

mogelijk zelf naar binnen of worden over een barrière getild. Ouders blijven achter het hek! 

•  De voorschool zorgt dat ze eventuele voeding, of andere benodigdheden uit de centrale keuken 

en/of de opslagruimtes direct in de ochtend pakken, zodat het lokaal alleen verlaten hoeft te worden 

voor bijvoorbeeld een toiletbezoek.  

• Tussen 8:45 uur en 1215 uur, blijft de groep zoveel mogelijk in hun eigen lokaal en voorkomen 

onnodige contactmomenten met andere groepen.  

• Overdracht geschiedt waar nodig via het ouderportaal/tablet en/of telefonisch van te voren met de 

ouder.  

• De medewerkers spreken onderling af wie er gedurende de ochtend voor zorg draagt dat de hygiëne 

maatregelen worden opgevolgd.  

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

 

 

0-2 vleugel: 

• Alle kinderen van de 0-2 vleugel worden door ouders, via de tuin naar de Tuimelaarsgroep gebracht. 

• Ouders dragen hun kinderen niet fysiek over aan de beroepskracht, de baby’s kunnen worden 

aangegeven via een Maxi-Cosi of op een kleedje worden gelegd, waarna de ouder achteruit stapt en 

de beroepskracht het kindje oppakt. De dreumesen lopen zoveel als mogelijk zelf naar binnen of 

worden over een barrière getild.  

•  De vroege diensten van de 0-2 vleugel zorgen dat ze eventuele voeding, of andere benodigdheden uit 

de centrale keuken en/of de opslagruimtes direct in de ochtend pakken, zodat de vleugel alleen 

verlaten hoeft te worden voor bijvoorbeeld een toiletbezoek. 

• De vroege dienst van de 0-2 vleugel start op in de ruimte van de Deugnietjes, zodra er een 2e collega 

bijkomt, wordt er direct gesplitst. De beroepskracht van de dreumesgroep neemt zowel de dreumes 

als de baby aan.  
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• Tussen 9 uur en 16.30 uur, blijven de 3 groepen van de 0-2 vleugel zoveel mogelijk op hun eigen 

groepen en voorkomen onnodige contactmomenten met elkaar. Indien er hulp nodig is van een 

dreumesleidster op de babygroep met een flesje, dan maakt de babyleidster de voeding klaar, legt de 

baby en de voeding op de ukkepukjes groep en roept de dreumesleidster. De dreumesleidster kan 

hier helpen met het geven van een flesje.  

• In de middag, wanneer dit nodig is, maar niet eerder dan om 16:30 uur gaan de baby’s naar de 

deugnietjes groep en gaan de dreumesen naar de tuimelaarsgroep of de beroepskrachten maken een 

verbinding tussen de ukkepukjes groep en de tuimelaarsgroep. Indien een baby of dreumes wordt 

opgehaald, dan zorgt de beroepskracht dat het kindje wordt aangekleed en zijn of haar spulletjes 

meekrijgt. Overdracht geschiedt waar nodig via het ouderportaal/tablet en/of telefonisch van te 

voren met de ouder. De dreumesleidster zorgt dat zowel de dreumes als de baby aan ouders wordt 

overgedragen.  

• De late diensten dragen er gedurende de dag voor dat de hygiëne maatregelen worden opgevolgd 

door alle collega’s.  

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

 

2-4 vleugel: 

• Alle kinderen van de 2-4 vleugel worden door ouders, via de tuin naar de Boefjesgroep gebracht. 

• Ouders dragen hun kinderen niet fysiek over aan de beroepskracht, de peuters lopen zoveel als 

mogelijk zelf naar binnen of worden over een barrière getild.  

•  De vroege diensten van de 2-4 vleugel zorgen dat ze eventuele voeding, of andere benodigdheden uit 

de centrale keuken en/of de opslagruimtes direct in de ochtend pakken, zodat de vleugel alleen 

verlaten hoeft te worden voor bijvoorbeeld een toiletbezoek. 

• Je start zoveel als mogelijk op in je eigen stamgroep, kinderen van de schavuitjes kunnen door de 

boefjes worden aangenomen. Om uiterlijk 9 uur (bij het missen van een tussendienst) gaan de 

peuters naar hun eigen stamgroep(en). Ook voor de sluitdienst(en) geldt hetzelfde. 

• Tussen 9 uur en 16.30 uur, blijven de 2 groepen van de 2-4 vleugel zoveel mogelijk op hun eigen 

groepen en voorkomen onnodige contactmomenten met elkaar.  

• Overdracht geschiedt waar nodig via het ouderportaal/tablet en/of telefonisch van te voren met de 

ouder.  

• De late diensten dragen er gedurende de dag voor dat de hygiëne maatregelen worden opgevolgd 

door alle collega’s.  

 

Boterbloemweg 

Wij hebben er voor gekozen onze groepen, indien dat lukt, als volgt te compartimenteren, waarbij het 

uitgangspunt is, dat je zoveel mogelijk in je eigen ruimte blijft:  

 

• De medewerkers worden naar buddy's ingedeeld. 

De buddy's worden ingedeeld naar werkdagen en proberen in elk koppel een sluiter te hebben. 

Zo blijft het contact tijdens het werk onderling ook kleiner omdat je altijd één vast aanspreekpunt 

hebt.  

• Bij binnenkomst kiezen de kinderen bij welke medewerker zij de gehele middag willen zijn en zo 

kunnen ook vriend(inn)en samen spelen. 

• In de vakantie is dit ook de werkwijze. Zij kiezen vanaf 09:00 uur de medewerker(s) bij wie zij de 

gehele dag willen zijn. 

• De pauzes worden afgestemd met alleen de eigen buddy. 

• Alle contacten die de medewerkers hebben met zowel kinderen als elkaar noteren zij in het gemaakte 

formulier. 
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• gezamenlijke ruimtes 

• gezamenlijke buitenruimtes 

• Indien je als beroepskracht niet staat ingeroosterd, dan werk je thuis, maar ben je op je rooster dag 

wel oproepbaar van 07:00 – 18:30 uur! 

 

Algemene regels, beperk zoveel mogelijk en/of houdt je aan de volgende maatregelen: 

• je blijft zoveel mogelijk in je eigen lokaal 

• gezamenlijke ruimtes worden zo min mogelijk gebruikt, indien mogelijk wijzen we iemand aan die 

keukendienst heeft en runner is. Je houdt voor jezelf wel een lijstje bij welk kind bij je is geweest. 

• Neem bij voorkeur alleen pauze. De pauzeruimte mag door 1 persoon tegelijk gebruikt worden, in de 

centrale keuken mag door 1 persoon tegelijk pauze worden gehouden. Wil je samen pauze houden, 

doe dit dan bij voorkeur buiten. Nadat iemand pauze heeft gehouden wordt de ruimte gelucht (zie 

Hygiëne) 

• Beperk het contact tussen de kinderen, medewerkers en ouders van verschillende basisgroepen, zelfs 

indien het een broertje of zusje betreft. 

• het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen: spreek onderling tijdsblokken af waarin je 

gebruik maakt van het plein met je eigen geclusterde groep. 

• het openen en sluiten met samengevoegde groepen  

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

 

 

OMT 

• Leden van het OMT werken indien ze op locatie niet nodig zijn, thuis! We zijn bereikbaar en binnen 15 

minuten aanwezig waar nodig. We beperken allemaal het onderling contact, daar waar het niet 

noodzakelijk is!  

 

Maatregelen voor ouders 

 

1.1 Organisatie van breng- en haalmomenten Goudsbloemweg (KDV en voorschool)  

De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen 

volwassenen.  

• Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van het (jonge) kind van ouder 

naar pm’er, plaatsvinden op 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een 

wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de pm’er 

het kind kan oppakken.  

• We brengen opnieuw lijnen aan op het plein, en brengen wachtvakken aan, waarin ouders moeten 

wachten.  

• Kinderen worden onder begeleiding van de pm’er buiten opgehaald/via de eigen deur van de vleugel 

opgehaald. 

• Ouders komen alleen! 

• Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en worden verzocht in de 

wachtvakken (?) plaats te nemen.  

• Er vindt geen uitbreide mondelinge overdracht plaats, via de ouderapp kunt u de bijzonderheden 

lezen. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreide overdracht, maak dit bij het wegbrengen kenbaar 

aan de beroepskracht, zij zullen u dan op een tijdstip waarop het uitkomt, aan het einde van de dag 

bellen voor een overdracht. 
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1.2 Organisatie van breng- en haalmomenten Boterbloemweg (BSO)  

De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen 

volwassenen.  

• Kinderen worden onder begeleiding van de pm’er buiten opgehaald 

• Ouders komen alleen! 

• Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en worden verzocht achter het hek 

te blijven. Als het donker is, mag er worden aangebeld.  

• Er vindt geen uitbreide mondelinge overdracht plaats, indien u behoefte heeft aan een uitgebreide 

overdracht, maak dit kenbaar aan de beroepskrachten, zij zullen u dan op een tijdstip waarop het 

uitkomt, aan het einde van de dag bellen voor een overdracht.  

 

2. Tijdsduur. 

Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. ook via digitale weg of telefonisch.  

 

3. Eén ouder. 

Kinderen worden gebracht en gehaald door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die 

daar geen opvang gebruiken.  

 

4. Ouders niet naar de opvang.  

Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als 

diegene wacht op de testuitslag, of in bron-contact onderzoek zit! De ouder moet dan thuisblijven. Ouders die 

terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij 

thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of 

rood.  

 

5. Gebruik mondneuskapje door ouders.  

Voor alle externen en dus ook voor ouders geldt dat zij een mondneusmasker dragen wanneer zij de locatie 

betreden.  

 

Maatregelen voor medewerkers: 
Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:  

1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck  doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de 

vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen.  

2. Testbeleid:  

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:  

• Hoesten;  

• Neusverkoudheid;  

• Loopneus;  

• Niezen;  

• Keelpijn;  

• Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);  

• Plotseling verlies van reuk of smaak.  

 

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak maken bij 

de GGD. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.  

Voorrang bij teststraat GGD:  

Niet iedere medewerker die thuis komt te zitten vanwege coronagerelateerde klachten komt in aanmerking 

about:blank
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voor de voorrangsprocedure. De werkgever beslist via het afwegingskader of een mederwerker getest mag 

worden.  

Procedure voor pedagogisch medewerker  

Komt de pedagogisch medewerker wel in aanmerking voor de voorrangsprocedure, dan doet u het volgende: 

• De werkgever vult de voorrangsverklaring in, drukt deze digitaal af op briefpapier van de 

kinderopvangorganisatie, voorziet deze van uw naam, functie en datum en ondertekent deze, scant 

hem in en stuurt deze digitaal naar de medewerker. Een digitale handtekening is ook mogelijk. 

• Het BSN-nummer van het personeelslid is een persoonsgegeven. Overleg daarom met de medewerker 

in kwestie of u dat mag invullen, of dat het personeelslid dat zelf doet. Dit mag alleen met 

toestemming van de werknemer. 

• U deelt het speciale landelijke telefoonnummer van de GGD met de medewerker in kwestie. Dit 

nummer mag onder geen beding worden verspreid. 

• De medewerker maakt via het speciale telefoonnummer van de GGD een afspraak voor de 

voorrangsprocedure van de GGD, en overlegt daarbij digitaal de voorrangsverklaring en een 

identificatiebewijs. 

• Het personeelslid wordt zo mogelijk dezelfde dag getest tussen 09.00 en 12.00 (afhankelijk van 

openingstijd GGD) in de ochtend en krijgt zo mogelijk dezelfde dag nog een uitslag. Via 

www.coronatest.nl kan de medewerker de uitslag raadplegen. Let op: daarvoor is een DigiD nodig. 

• Bij een negatieve testuitslag kan de medewerker direct weer op locatie aan het werk. 

• Bij een positieve testuitslag volgt thuisisolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de testuitslag contact 

op met de medewerker om het bron- en contactonderzoek op te starten. De werknemer informeert 

zelf de werkgever. 

Testuitslag:  

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene 

hygiënemaatregelen.  

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als 

daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk. 

Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de medewerker in 

ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in 

quarantaine. Als de medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de 

quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als de medewerker binnen de 5 dagen na 

testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in 

quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.  

 

4. Risicogroepen:  

Medewerkers die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is 

conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de 

groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:  

a. vanuit huis of  

b. (elders) op de locatie of 

c. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter 

afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.  

 

7. Gebruik mondneuskapje:  

Tijdens de opvang op de locatie wordt het dragen van een mondneuskapje afgeraden.  

 

1. Bijzondere maatregelen  

 

about:blank#index_Risicogroepen
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1.2 Bijzondere maatregelen kinderdagopvang / voorschool Goudsbloemweg / voorschool Engelse Mijl 

 

Algemene uitgangspunten: 

• U mag ons pand niet betreden, tenzij op uitnodiging en met gebruik van een mondkapje 

• U brengt uw kind alleen 

• U brengt uw kind als u geen klachten heeft 

• U draagt tijdens het ophalen en brengen een mondkapje 

• U maakt gebruik van de ingang zoals is voorgeschreven 

• U wacht op de daarvoor aangegeven plekken 

• LET OP: maak géén gebruik van de vingerafdrukscanner, wij openen de deur voor u indien nodig! 

Ingang A: de kinderen van de voorschool mogen buiten gebracht worden bij het hek van de hoofdingang, wij 

zorgen dat wij binnen het hek staan, op gepaste afstand van u, en nemen uw kindje van u over, zoals in het 

protocol beschreven.  

Ingang B: de kinderen van 2-4 jaar mogen gebracht worden bij de zijingang naar de peutergroep toe. Wij 

zorgen dat wij op gepaste afstand van u, uw kindje kunnen overnemen zoals in het protocol beschreven. 

Ouders mogen één voor één het plein betreden, u mag niet naar binnen! Een volgende ouder mag het plein 

betreden, zodra de andere ouder het plein verlaten heeft.  

Ingang C: de kinderen van 0-2 jaar mogen gebracht worden bij de tuiningang bij de Tuimelaarsgroep, wij 

zorgen dat wij op gepaste afstand van u, uw kindje kunnen overnemen zoals in het protocol beschreven. 

Ouders mogen één voor één het pleintje betreden, u mag niet naar binnen! Een volgende ouder mag pas het 

pleintje betreden, zodra de andere ouder het pleintje heeft verlaten. 

Bij al het brengen en halen verwachten wij dat u rekening houdt met elkaar en onze medewerkers. Logistiek 

gezien verzoeken wij u om met het volgende rekening te houden:  

• Brengen kan tussen 07:00 – 09:00 uur, we hopen dat er natuurlijke verspreiding ontstaat als men 

door heeft wanneer de piektijden zijn. Dit zal in de regel tussen 8.00 en 8.30 uur zijn. We evalueren 

elke dag of het nodig is om vaste breng- en haaltijden te moeten hanteren.  

• Halen kan tussen 16:00 – 18:30 uur. 

• Houdt hierbij 1.5 meter van andere ouders in acht. U brengt uw kind alleen, zie hiervoor de richtlijnen 

zoals hierboven beschreven in het protocol.  

 

In het onderstaande kaartje staat aangegeven waar u uw kind kunt brengen en halen. *Brengen en halen op 

de Engelse Mijl is via de voordeur, ouders mogen niet naar binnen! 

 
A: Voorschool   B: Peuters C: Baby’s en dreumesen       D: Nooduitgang 
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1.3 Bijzondere maatregelen buitenschoolse opvang Boterbloemweg 

Voor de opstartperiode tot in ieder geval begin maart, hebben wij ervoor gekozen om kinderen per dag in 

leeftijdsgroepen te clusteren, deze groep blijft bij elkaar en kan gezamenlijk eventueel van lokalen wisselen, 

een lokaal waar gewisseld wordt, wordt eerst gelucht, voordat een andere groep kinderen erin gaat. Dit geeft 

ons de benodigde ruimte om op onze locatie aan de Boterbloemweg kinderen zoveel als mogelijk toch op 1,5 

meter afstand van elkaar en onze beroepskrachten te houden en kinderen toch gebruik te kunnen laten 

maken van verschillende themalokalen. Bij goed weer zullen we zoveel als mogelijk buiten spelen met groepen 

kinderen. 

Bij al het brengen en halen verwachten wij dat u rekening houdt met elkaar en onze medewerkers. Logistiek 

gezien verzoeken wij u om met het volgende rekening te houden:  

• Brengen kan tussen 07:00 – 08:00 uur indien u gebruik maakt van de noodopvang, reguliere 

voorschoolse opvang start nog niet conform de richtlijnen zoals opgesteld. 

• Halen kan tussen 16:00 – 18:30 uur, wij evalueren elke dag of er geen onnodige piekmomenten zijn 

en zo nodig treffen wij passende maatregelen. 

• Behoudt hierbij 1.5 meter van andere ouders in acht. U brengt uw kind alleen, zie hiervoor de 

richtlijnen zoals hierboven beschreven in het protocol.  

 

In het onderstaande kaartje staat met rood aangegeven waar u uw kind kunt brengen en halen. U blijft achter 

het grote hek en betreed het plein niet. Is het donker geworden, dan mag u aanbellen en op het plein 

wachten, houdt hierbij 1.5 meter afstand van eventuele andere ouders. Er mogen maximaal 4 ouders tegelijk 

op het plein, u staat bij een picknicktafel, zodat de 1,5 meter gewaarborgd blijft. 

 
 

 
 


